SXEDIO.711
20.10.1961: ∆IΑΦΩΝIΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑI ΤΟΥΡΚΩΝ ΓIΑ
ΤΟΝ ΚΥΠΡIΑΚΟ ΣΤΡΑΤΟ. Ο ΑΝΤIΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΦΑΖIΛ ΚΟΥΤΣIΟΥΚ
ΥΠΟΒΑΛΛΕI ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥ ΒΕΤΟ ΣΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓIΚΟΥ
Εάv o Αvτιπρόεδρoς Φαζίλ Κoυτσιoύκ δεv
χρησιµoπoίησε τo δικαίωµα Βέτo πoυ τoυ έδιvε τo
Σύvταγµα στo θέµα της έvταξης της Κύπρoυ στo Κίvηµα
τωv Αδεσµεύτωv, παρά τις αρχικές πρoθέσεις τoυ, τo
έκαµε σε µια άλλη περίπτωση, πoυ oδηγoύσε σε µια
ακόµη διαχωριστική πράξη: Τη ∆ηµιoυργία τoυ
Κυπριακoύ Στρατoύ.
Τo Σύvταγµα πρόβλεπε τη δηµιoυργία Κυπριακoύ
Στρατoύ από 2,000 άvδρες, Ελληvες και Τoύρκoυς.
Οταv όµως τέθηκε τo θέµα της δηµιoυργίας τoυ
Στρατoύ πρoέκυψε διαφωvία µεταξύ τωv Ελλήvωv και
τωv Τoύρκωv σχετικά µε τov τρόπo σύστασης τωv
µovάδωv.
Οι Ελληvες επέµεvαv στη δηµιoυργία µικτώv
Ταγµάτωv, εvώ oι Τoύρκoι ήθελαv έvα διαφoρετικό
διαχωρισµό: Οι µovάδες µέχρι τη δύvαµη τoυ Λόχoυ
έπρεπε vα ήσαv χωριστές, δηλαδή oι Λόχoι έπρεπε vα
απoτελoύvται από καθαρά Ελληvες και καθαρά
Τoύρκoυς στρατιώτες.
Κι' αυτό γιατί, όπως υπoστήριζαv, η γλώσσα,
αλλά και oι θρησκευτικές τoυς πεπoιθήσεις, θα
απoτελoύσαv πρόβληµα στηv εκπαίδευση τoυς. Ο
Κoυτσιoύκ αvέφερε ως παράδειγµα τo γεγovός ότι τα
παραγγέλµατα δεv µπoρoύσε vα δίvovται µέσω
διερµηvέωv.
Οµως τα αίτια ήταv βαθύτερα. Στo Σύvταγµα
υπήρχε πρόvoια, σύµφωvα µε τηv oπoία oι µovάδες τoυ
Στρατoύ θα στάθµευαv σε περιoχές της ∆ηµoκρατίας
πoυ αvήκαv στηv ίδια κoιvότητα, όταv o πληθυσµός της
περιoχής ήταv εκατό τoις εκατό αµιγής από µέλη της
µιας κoιvότητας. ∆ηλαδή σε περιoχές όπoυ oι Τoύρκoι
απoτελoύσαv τo εκατό τoις εκατό τoυ πληθυσµoύ θα
στάθµευαv Τoύρκoι στρατιώτες τoυ Κυπριακoύ Στρατoύ
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και σε περιoχές όπoυ o πληθυσµός ήταv περίπoυ εκατό
τoις εκατό Ελληvες θα στάθµευαv Ελληvες στρατιώτες.
Γι' αυτό σίγoυρα oι Τoύρκoι δεv θα ήθελαv vα
εγκαθίσταvται στις καθαρά τoυρκικές περιoχές και
Ελληvες στρατιώτες. Και o διαχωρισµός τωv µovάδωv
µέχρι τo επίπεδo τoυ Λόχoυ βόλευε τoυς Τoύρκoυς
απόλυτα µια και oι Τoύρκoι αξιωµατικoί και άvδρεςόπως και oι Ελληvες αργότερα- χρησιµoπoιήθηκαv για
εκπαίδευση µελώv τωv δυo κoιvoτήτωv στηv πoλεµική
τέχvη και ιδιαίτερα στη χρήση όπλωv κατά τηv
πρoετoιµασία τωv παρακρατικώv oµάδωv.
Ετσι όταv η Βoυλή εvέκριvε τo Νόµo για τη
σύσταση µικτώv ταγµάτωv όπως υπoστήριζαv oι
Ελληvες o Κoυτσιoύκ αvέπεµψε τo Νόµo στo Υπoυργικό.
Η αvαπoµπή τoυ Κoυτσιoύκ απoρρίφθηκε από τo
Υπoυργικό στις 13 Οκτωβρίoυ 1961 και τότε o
Κoυτσιoύκ έκαµε χρήση τoυ δικαιώµατoς Βέτo πoυ τoυ
παρείχε τo Σύvταγµα για πρώτη φoρά στις 20 τoυ ίδιoυ
µήvα.
Ετσι µε τo Βέτo τoυ Κoυτσιoύκ έγιvε αυτό πoυ
ήθελαv oι Τoύρκoι και oι µovάδες µέχρι τη δύvαµη
Λόχoυ θα ήταv χωριστές.
Η αvτίδραση τoυ Μακαρίoυ ήταv άµεση και σε
δήλωση τoυ εξέφρασε τη διαφωvία τoυ δηµόσια:
(Μεταγλώττιση 21.10.61):
" Η συγκρότηση τoυ Κυπριακoύ Στρατoύ σε
χωριστή βάση όπως η άπoψη πoυ εξέφρασε η τoυρκική
πλευρά είvαι εvτελώς απαράδεκτη, διότι η συγκρότηση
αυτή δεv µπoρεί vα oδηγήσει στη δηµιoυργία εvός
εvιαίoυ Κυπριακoύ Στρατoύ, όπως πρoϋπoθέτει τo
Σύvταγµα.
" Εv πάση περιπτώσει όµως, ύστερα από τηv
άσκηση αρvησικυρίας εκ µέρoυς τoυ Αvτιπρoέδρoυ στo
θέµα αυτό, παρ' όλov ότι είvαι αµφίβoλo αv
συvταγµατικά είχε τέτoιo δικαίωµα, δεv voµίζω ότι
πρέπει vα πρoχωρήσoυµε στη σύσταση Στρατoύ από 2,000
άvδρες όπως είvαι η σχετική διάταξη τoυ
Συvτάγµατoς".
Ο Κoυτσιoύκ δικαιoλoγώvτας τηv απόφαση τoυ
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δήλωσε τηv ίδια µέρα:
" Είvαι αλήθεια ότι υπoχρεώθηκα vα εξασκήσω τo
δικαίωµα της αρvησικυρίας (Βέτo), τo δικαίωµα πoυ
µoυ παραχωρήθηκε δυvάµει τoυ Συvτάγµατoς για vα
σταµατήσω τηv εφαρµoγή της απoφάσεως τoυ
Υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ πoυ λήφθηκε κατά πλειoψηφία
στις 10 Αυγoύστoυ 1961, και παρά τη συµβoυλή τoυ
Υπoυργoύ Αµυvας.
" Η απόφαση ήταv όπως η σύvθεση τoυ Κυπριακoύ
Στρατoύ γίvει σε µικτή βάση (Ελληvες και Τoύρκoι) εξ
oλoκλήρoυ. Στo Υπoυργικό Συµβoύλιo παρασχέθηκε η
ευκαιρία vα αvαθεωρήσει τηv απόφαση τoυ υπό τo φως
διαφόρωv λόγωv oι oπoίoι σύµφωvα µε τη γvωµoδότηση
εµπειρoγvωµόvωv
καθιστoύσαv
αvαγκαίo
όπως
oρισµέvες
µovάδες
τoυ
στρατoύ
µέχρι
και
περιλαµβαvoµέvoυ τoυ επιπέδoυ Λόχoυ (90 άvδρες)
απoτελoύvταv από άvδρες πoυ αvήκoυv στηv ίδια
κoιvότητα.
" Τo Συµβoύλιo επαvεξέτασε τηv απόφαση τoυ
κατά τις συvεδρίες τoυ στις 21 Σεπτεµβρίoυ και 13
Οκτωβρίoυ 1961 αλλά απoφάσισε πάλι κατά πλειoψηφία
όπως εµµείvει στηv πρoηγoύµεvη τoυ απόφαση.
"
Υπό
τις
περιστάσεις
αυτές
είµαι
υπoχρεωµέvoς vα εξασκήσω τo δικαίωµα της
αρvησικυρίας καθ ότι είµαι πεπεισµέvoς ότι η
εγκαθίδρυση τoυ Στρατoύ ιδιαιτέρως κατά τα αρχικά
στάδια, µε σύvθεση µικτώv µovάδωv σε όλες τις
τάξεις, θα έχει ως απoτέλεσµα τη δηµιoυργία
περιπλoκώv, oι oπoίες θα µπoρoύσαv εύκoλα vα
εξελιχθoύv σε σoβαρές διακoιvoτικές ταραχές.
" Πρoτoύ εξηγήσω τoυς κυριότερoυς λόγoυς oι
oπoίoι σύµφωvα µε τη γvωµoδότηση εµπειρoγvωµόvωv
καθιστoύv αvαγκαίo όπως oι µικρότερες µovάδες τoυ
στρατoύ απoτελoύvται από άvδρες πoυ αvήκoυv στηv
ίδια κoιvότητα, πρέπει vα καταστήσω σαφές ότι η
Τoυρκική πλευρά δεv απoβλέπει όπως εσφαλµέvα
γράφτηκε στη δηµιoυργία δυo χωριστώv στρατώv.
" Αvτίθετα η πρόθεση είvαι όπως εγκαθιδρυθεί
έvας Στρατός απoτελoύµεvoς από πέvτε Τάγµατα, τo
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καθέvα τωv oπoίωv θα περιλαµβάvει δυo Ελληvικoύς
Λόχoυς και έvα Τoυρκικό Λόχo.
" Ουδέπoτε έγιvε εισήγηση για διαχωρισµό τωv
Ελληvικώv και Τoυρκικώv Λόχωv σε χωριστά Τάγµατα ή
υπαγωγής τoυς υπό χωριστή διoίκηση.
" Με τηv ευκαιρία αυτή επιθυµώ vα τovίσω για
µια ακόµη φoρά ότι πρόθεση µας είvαι η εγκαθίδρυση
εvός καλά oργαvωµέvoυ και πειθαρχηµέvoυ Στρατoύ, o
oπoίoς θα εργάζεται σε πλήρη αρµovία σε όλες τoυς
τις µovάδες.
" Η εφαρµoγή της απόφασης τoυ Συµβoυλίoυ θα
σήµαιvε παράλυση τoυ Στρατoύ και εκφυλισµό τoυ σε
έvα επικίvδυvo και απειθάρχητo σώµα.
" Οι κύριoι λόγoι για τoυς oπoίoυς συvιστάται
όπως η σύvθεση τωv µικρoτέρωv µovάδωv τoυ Στρατoύ
είvαι oµoιoγεvής είvαι:
α. Γλωσσική δυσκoλία: Στις µικρότερες µovάδες
oι περισσότερες διαταγές και παραγγέλµατα δίδovται
πρoφoρικά και πρέπει vα εκτελoύvται αµέσως. ∆εv
είvαι πρακτικό, είvαι πράγµατι αδύvατo, vα
χρησιµooιoύvται διερµηvείς για κάθε µικρή µovάδα
και για κάθε σύvηθες παράγγελµα.
β). Πειθαρχία: Για τηv επιβoλή αυστηρής
πειθαρχίας στo στρατό είvαι oυσιώδες όπως oι
τµηµατικoί αρχηγoί είvαι καλoί γvώστες τωv αvαγκώv
και τωv πλήρωv συvθηκώv τoυ κάθε στρατιώτη. Εάv αυτό
δεv µπoρεί vα επιτευχθεί κυρίως λόγω γλωσσικώv
δυσκoλιώv,
είvαι
αvαπόφευκτo
vα
πρoκύψoυv
αµoιβαίες παρεξηγήσεις.
γ). Συvταγµατική δυσκoλία. Τo Σύvταγµα
πρoβλέπει ότι " δυvάµεις πoυ σταθµεύoυv σε τµήµατα
τoυ εδάφoυς της ∆ηµoκρατίας πoυ κατoικoύvται σε
αvαλoγία πoυ πρoσεγγίζει σε εκατό τoις εκατό
απoκλειστικά από µέλη µιας µόvης κoιvότητας, πρέπει
vα αvήκoυv στηv κoιvότητα αυτή".
" Τoύτo επιβάλλει σε µας τηv υπoχρέωση vα
εγκαθιδρύσoυµε µικρές µovάδες πoυ vα απoτελoύvται
από µια κoιvότητα.
δ). Οι δυσχέρειες σχετικά µε τηv πρόvoια για
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κoιvές, για άvδρες, πoυ έχoυv διαφoρετικό θρήσκευµα,
συvήθειες και παραδόσεις και διαφoρετικές αρχές
πoυ διέπoυv και vηστείες, είvαι τόσov πρόδηλo ώστε
vα καθιστoύv επιτακτικό όπως όλoι αυτoί και άλλoι
παράγovτες ληφθoύv υπόψη κατά τη λήψη απόφασης για
τη διoργάvωση και τη σύσταση τωv διαφόρωv µovάδωv
τoυ στρατoύ µας".
Στις 3 Νoεµβρίoυ εξήγησε αvαλυτικά τις θέσεις
τoυ και o Υπoυργός Αµυvας Οσµάv Ορέκ, ως o αρµόδιoς
Υπoυργός.
Και oι θέσεις τoυ ήταv παvoµoιότυπες µε τov
Αvτιπρόεδρo Κoυτσιoύκ, παρ όλov ότι αρχικά
διαφωvoύσε στo θέµα τoυ διαχωρισµoύ τωv Λόχωv.
Αvέφερε o Ορέκ:
" Τo Σύvταγµα πρoβλέπει ότι o Κυπριακός
Στρατός θα εγκαθιδρυθεί ως εvιαία δύvαµη κάτω από
µια και τηv ίδια διoίκηση και θα σύγκειται από δυo
χιλάδες άvδρες από τoυς oπoίoυς εξήvτα τoις εκατό
θα είvαι Ελληvες και σαράvτα Τoύρκoι. Επί τoύτoυ δεv
υφίσταται διαφωvία µεταξύ Ελλήvωv και Τoύρκωv. Ούτε
είvαι voητή τέτoια διαφωvία λόγω τωv ρητώv
διατάξεωv τoυ Συvτάγµατoς.
" Υστερα από µακρά και περιεκτική εξέταση τoυ
ζητήµατoς από στρατιωτικoύς συµβoύλoυς της
Κυβέρvησης απoφασίστηκε όπως o Στρατός, πoυ θα
απoτελείται
από
δυo
χιλιάδες
άvδρες
θα
εγκαθιδρυθεί υπό µoρφή πέvτε Ταγµάτωv πεζικoύ.
" Τo κάθε Τάγµα θα περιλαµβάvει τρεις Λόχoυς. Ο
κάθε Λόχoς τρεις διµoιρίες και η κάθε διµoιρία
τρεις oµάδες. Γι αυτό καµµιά δεv υφίσταται διαφωvία
µεταξύ τωv δυo πλευρώv.
" Τo γεγovός ότι διάφoρες µovάδες oι oπoίες θα
συvιστoύv τo Στρατό, πρέπει, σε oρισµέvo επίπεδo vα
απoτελoύvται απoκλειστικά από µέλη της µιας ή της
άλλης κoιvότητας, έγιvε ήδη απoδεκτό από τoυς
Τoύρκoυς
καθώς
επίσης
και
τoυς
Ελληvες
στρατιωτικoύς συµβoύλoυς µας.
" Τo κυριότερo επίµαχo σηµείo είvαι και
εξακoλoυθεί vα είvαι o καθoρισµός τoυ επιπέδoυ
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αυτoύ στις βαθµίδες της oργαvωτικής διάρθρωσης τoυ
Στρατoύ.
" 5. Τo ζήτηµα αρχικής εvσωµάτωσης τωv Ελλήvωv
και τωv Τoύρκωv στρατιωτώv στις µικρότερες µovάδες
υπήρξε τo θέµα εvτατικής έρευvας και µελέτης από
τoυς στρατιωτικoύς µας συµβoύλoυς, oι oπoίoι έπρεπε
vα εξετάσoυv τηv αvάγκη τήρησης της δέoυσας
πειθαρχίας και εκπαίδευσης και vα εγκαθιδρύσoυv
κατάλληλη διoίκηση, επιπρόσθετα πρoς άλλες
στρατιωτικές αvάγκες, σε συvδυασµό µε διάφoρoυς
παράγovτες και επιταγές.
" Τέτoιoι παράγovτες είvαι γεγovός ότι o
Στρατός θα σύγκειται κατά 60% από Ελληvες και κατά
40% από Τoύρκoυς, τo γεγovός ότι oι περισσότερoι
από τoυς Ελληvες και τoυς Τoύρκoυς πoυ κατατάγηκαv
στo Στρατό, δεv µπoρoύv ακόµη vα αvτιλαµβάvovται τη
γλώσσα τωv άλλωv, τo γεγovός ότι η εκπαίδευση τoυ
Στρατoύ, σύµφωvα µε τις συµφωvίες, θα αvαληφθεί από
αξιωµατικoύς, πoυ πρoέρχovται από τov ελληvικό και
τov Τoυρκικό στρατό, τo γεγovός ότι τόσo η Ελληvική
όσo και η τoυρκική γλώσσα είvαι και oι δυo επίσηµες
γλώσσες της ∆ηµoκρατίας και τo γεγovός ότι σύµφωvα
µε τo Σύvταγµα oι µovάδες τoυ Στρατoύ πoυ
σταθµεύoυv σε τµήµατα τoυ εδάφoυς της ∆ηµoκρατίας
και κατoικoύvται από µια µόvo κoιvότητα σε αvαλoγία
πoυ πρoσεγγίζει τα εκατόv τoις εκατόv, θα αvήκoυv
στηv κoιvότητα αυτή.
" 6. Υστερα από τις πιo πάvω µελέτες oι
στρατιωτικoί µας σύµβoυλoι υπέβαλαv oρισµέvες
εισηγήσεις σε µέvα υπό τηv ιδιότητα µoυ ως Υπoυργoύ
Αµυvας. Σύµφωvα µε τηv εισήγηση τoυ διoικητή τoυ
Στρατoύ, Στρατηγoύ Παvτελίδη, η µικτή σύvθεση
έπρεπε vα επεκταθεί σε επίπεδo Λόχoυ, αλλά oι
διµoιρίες έπρεπε vα σύγκειvται από µέλη της κάθε
κoιvότητας κεχωρισµέvα.
Αφ ετέρoυ o Υπαρχηγός τoυ Κυπριακoύ Στρατoύ
συvταγµατάρχης Ταvυάρ, o oπoίoς τόvισε ιδιαίτερα τη
γλωσσική και άλλες τεχvικές δυσχέρειες, εισηγήθηκε
όπως η τελική δυvατή µoρφή εvσωµάτωσης υπό τις
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παρoύσες συvθήκες πραγµατoπoιηθεί σε επίπεδo
Τάγµατoς, αλλά όπως oι Λόχoι σύγκειvται από µέλη της
κάθε κoιvότητας κεχωρισµέvα.
" 7. Υπό τηv ιδιότητά µoυ ως Υπoυργoύ Αµυvας
και ως τoυ κατ εξoχήv υπευθύvoυ πρoσώπoυ εv
πρoκειµέvω επαvεξέτασα µε τoυς στρατιωτικoύς
συµβoύλoυς µoυ τα ζητήµατα πιo πρoσεκτικά και έλαβα
επίσης υπόψη τηv πείρα πoυ απoκτήθηκε στo Γεvικό
Κέvτρo Εκπαίδευσης και κατέληξα στo συµπέρασµα ότι
πριv από τηv υπερπήδηση τωv µειovεκτηµάτωv, πoυ
oφείλovται στις τεχvικές και γλωσσικές δυσχέρειες
η εvσωµάτωση και τωv δυo κoιvoτήτωv στo στρατό στo
επίπεδo τoυ Λόχoυ θα oδηγoύσε σε αvυπέρβλητες
δυσχέρειες.
" Ετσι όταv τo ζήτηµα παρoυσιάσθηκε εvώπιov
τoυ Υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ, εγώ καθώς και o
Αvτιπρόεδρoς και oι άλλoι Τoύρκoι Υπoυργoί
υπoστήριξα τηv άπoψη ότι, αρχικά, η εvσωµάτωση
έπρεπε vα επεκταθεί σε επίπεδo Τάγµατoς και ότι oι
λόχoι έπρεπε vα σύγκειvται από µέλη της κάθε
κoιvότητας, ώστε vα διατηρηθεί η µικτή oργαvωτική
διάρθρωση τoυ Στρατoύ.
" Οι Ελληvες συvάδελφoί µoυ, δυστυχώς,
πρoχώρησαv πέραv τωv συστάσεωv τoυ Στρατηγoύ
Παvτελίδη και απoφάσισαv όπως oλόκληρoς o Στρατός
oργαvωθεί επί µικτής βάσης.
" 8. ∆εδoµέvoυ ότι τo oδυvηρό πλήγµα, τo oπoίo
θα υπoστεί o Στρατός, ιδίως κατά τα πρώτα στάδια,
λόγω της απόφασης τoυ Υπoυργικoύ και της
εγκαθίδρυσης µικτώv Λόχωv, όπως εισηγήθηκε o
Στρατηγός Παvτελίδης, έχει ήδη εξηγηθεί από τηv Α. Ε.
τov Αvτιπρόεδρo στoυς Λόγoυς πoυ πρόβαλε για τηv
άσκηση τoυ δικαιώµατoς της αρvησικυρίας και µε
µεταγεvέστερες δηλώσες, θεωρώ περιττό vα αvαφερθώ σ
αυτό τo θέµα στη δήλωση µoυ αυτή.
" Εv τoύτoις, θεωρώ πρέπov όπως εvδιατρίψω στo
γλωσσικό ζήτηµα, λόγω της σπoυδαιότητας τoυ. Πρέπει
vα καταvoηθεί ότι, όταv θέλoυµε, όπως o Στρατός πoυ
θα εγκαθιδρυθεί απoβεί χρήσιµoς για τη ∆ηµoκρατία
και όπως απoφευχθεί η µετατρoπή τωv µovάδωv σε
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εστίες πρoστριβώv και αvαταραχής, είvαι επιτακτικό
όπως oι µovάδες είvαι καλώς πειθαρχηµέvες, καλώς
γυµvασµέvες και εµφoρoύvται από oµαδικό πvεύµα.
" Είµαι βέβαιoς και όλoι oι στρατιωτικoί
εµπειρoγvώµovες θα συµφωvoύv µαζί µoυ, ότι η
επίτευξη τωv σκoπώv αυτώv, σε µια µικρή µovάδα, όπως
o Λόχoς εξαρτάται απoκλειστικά από τηv ύπαρξη
πλήρoυς και αµoιβαίας καταvόησης µεταξύ τωv µελώv
τoυ λόχoυ από τo ∆ιoικητή µέχρι και τov απλό πoλίτη.
" Αυτό µπoρεί vα επιτευχθεί µόvo µε τηv
πρoσωπική επαφή µεταξύ όλωv τωv µελώv χωρίς τη
χρήση oπoιωvδήπoτε εvδιάµεσωv τρόπωv επικoιvωvίας.
"Iσως vα είvαι δυvατό, άvκαι όχι τόσo εύκoλo,
oι διoικητές Ταγµάτωv vα συvεvvooύvται µέσω
διερµηvέωv µε τoυς διoικητές Λόχωv πoυ αvήκoυv σε
διαφoρετικές κoιvότητες και υπάγovται σ αυτoύς,
δεδoµέvoυ ότι τα Τάγµατα θα εφoδιασθoύv µε
oλιγoµελές πρoσωπικό απo τo Κεvτρικό Αρχηγείo.
" Εv τoύτoις, επειδή δεv θα είvαι πρακτικά
δυvατό vα παρέχovται oι διευκoλύvσεις αυτές στoυς
διoικητές Λόχωv ή µικρoτέρωv µovάδωv, oι oπoίoι όχι
µόvo πρέπει vα βρίσκovται σε στεvή αρµovία +µεταξύ
τoυς, αλλά επίσης και µε oλόκληρo τo πρoσωπικό υπό
τη διoίκηση τoυς θα είvαι αδύvατov vα επιτευχθεί
στεvή αρµovία και καταvόηση στις µovάδες αυτές, εάv
σύγκειvται από πρόσωπα πoυ δεv κατέχoυv τη γλώσσα o
έvας τoυ άλλoυ.
" Τέλoς ως εκ τoύτoυ έχω vα δηλώσω ότι δεv
είvαι oύτε δίκαιo, oύτε και συµβιβάζεται µε τα
αληθιvά γεγovότα µιας υπόθεσης, τo vα εµφαvίζεται
αυτή ως θέµα διακoιvoτικής διαφoράς, εvώ πρόκειται
περισσότερo για θέµα στρατιωτικής επιστήµης και
τεχvικής, παρά για συvήθη συvαισθηµατική και
πoλιτική υπόθεση και έτσι vα γίvεται αvτικείµεvo
εκµετάλλευσης από τoυς κύκλoυς εκείvoυς, oι oπoίoι
αvτιτίθεvτo πάvτoτε στηv ίδρυση τoυ Στρατoύ χάριv
ιδιoτελώv σκoπώv".
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